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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Az adatkezelési Szabályzat azzal a céllal jött létre, hogy tájékoztassa a Szolgáltatást igénybe
vevő Felhasználót a Szolgáltatás nyújtása során általa megadott adatok gyűjtési módjáról és
azok felhasználásáról.
A jelen tájékoztató megalkotása során figyelembe vett jogszabályok:
– GDPR;
– Infotv.;
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);
– az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
– a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv.”);
– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény („Be.”)
– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény („Új Be.”)
– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény („Szbtv.”)
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény;
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
– a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
(„KRESZ”);
– a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
(„KöHÉM Rendelet”);
– a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény („Knytv.”);
– az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.)
Korm. rendelet („Eredetiségvizsgálati Korm. rend.”).
Autójavításban megjelenő adatkezelések
Minden, szervizünket igénybe vevő ügyfelünkre vonatkozóan az általuk megrendelt
szerelésekkel, javításokkal (szolgáltatás) kapcsolatban munkalapot veszünk fel. Ezen
munkalap egyrészt tartalmazza a szolgáltatás jellegét és annak részleteit, valamint a
szolgáltatással kapcsolatos egyeztetéshez, az arról való értesítéshez szükséges ügyféladatokat.
Tekintettel arra, hogy ügyfeleink a legtöbb esetben a szolgáltatást nem várják meg a
helyszínen, hanem a szolgáltatásnyújtást követően térnek vissza szervizünkbe a
gépjárművükért, a velük való kapcsolattartás elengedhetetlen.
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Az adatkezelés célja: a szolgáltatásnyújtással (gépjármű szerelése, javítása) kapcsolatos
kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett
az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], valamint a Sztv. 169. § (1) és (2)
bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja].
A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és utónév / cégnév, lakcím, székhely, telefonszám,
jogi személy esetén képviselő, kapcsolattartó vezeték- és utóneve és telefonszáma, gépjármű
rendszáma és alvázszáma, motorszám, forgalmi engedély száma
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától
a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az
adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az
adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás
elkészítésétől számított 8 év.
2. Adatkezelő megnevezése:

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó automatikusan elfogadja jelen Adatkezelési
Szabályzatot, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatásnak regisztrált tagja-e vagy sem.
A Szolgáltató fenntartja Adatkezelési Szabályzatának előzetes bejelentés nélküli, bármikori
változtatási jogát. A változásokat a Szolgáltató közzéteszi a radvanyiszerviz.hu weboldalon és
jól látható helyen megjelöli az Adatkezelési Szabályzat mindenkori hatályosságát.
1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
Az adatkezelő neve: RADVÁNYI AUTÓSZERVÍZ KFT
Az adatkezelő székhelye: 3563 HERNÁDKAK NYÁRFA u. 41 sz.
Az adatkezelés címe: 3563 HERNÁDKAK NYÁRFA u. 41 sz.
Az adatkezelő adószáma: 14179992-2-05
Az adatkezelő cégjegyzék száma: CG-05-09-015079
Elérhetőség: radadiesel@freemail.hu
A Szolgáltató adatvédelmi felelőse: RADVÁNYI TIBOR
Az adatkezelés megnevezése: az oldalon megtekinthető szolgáltatások megrendelőjének,
érdeklődőinek, mint regisztráció nélküli felhasználók által önkéntesen megadott személyes
adatok kezelése a felhasználók tájékozott és kifejezett nyilatkozata alapján.
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Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes
hozzájárulása.
A SZOLGÁLTATÓ TITOKTARTÁSA
Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek a jelen szabályzatban foglaltakon túl csak a
Felhasználó kérése vagy hozzájárulása esetén adja át, illetve akkor, ha a Felhasználó
adatainak szolgáltatása a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége.
 A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
3.1. Személyes adatok kezelése a Szolgáltatás kapcsán
3.1.1. A Szolgáltatásra történő jelentkezés során (megrendelés, ajánlatkérés) a Szolgáltatás
használatakor a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kéri a Felhasználótól:
Kötelezően megadandó adatok: Név, Számlázási cím, E-mail cím, Telefonszám
Cégek részére történő vásárlás esetén: Kapcsolattartó neve, Cégnév (számlázási név),
adószám, székhely vagy bejelentett telephely címe, számlázási cím, szállítási cím.
3.1.2. Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a fentiekben megadott
személyes adatait az adatkezelés céljának megfelelően kezelje.
3.2. Különleges adatok kezelése a Szolgáltatás kapcsán
3.2.1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény szerint különleges adat a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai
hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti
meggyőződésre, az érdek képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros
szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
3.2.2. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a Szolgáltatás nyújtása során
ilyen adat megadását kötelezően nem kéri. A Felhasználónak számos mezőben (pl. üzenet)
további lehetősége van arra, hogy különleges adatot is megadjon magáról. Szolgáltató felhívja
a Felhasználó figyelmét arra, hogy nem tudja befolyásolni vagy felügyelni, hogy ez utóbbi
mezőkben, illetve módokon különleges adatot megadtak-e, és azokat a Szolgáltató nem kezeli
különleges adatot tartalmazó mezőként.
4. AZ EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK ÉS AZOK IDŐTARTAMA
4.1. A Szolgáltató a Felhasználóról a fentiek szerint megadott személyes adatokat kezeli, az
alább meghatározott célok és időtartam szerint.
4.2. A Szolgáltató célja, hogy az információs oldal megtekintése során a törvényi előírások
szerint és a szolgáltatás minőségének folyamatos és megfelelő minőség melletti kiszolgálást
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szem előtt tartva a legjobb szolgáltatást nyújthassa a tájékoztatás során, illetve ügyfélkezelése,
garanciális ügyintézések kezelése, panaszkezelés és ügyfélszolgálati kapcsolattartás esetére a
kapcsolatfelvétel fenntartását biztosítsa.
4.3. Az adatkezelés célja, hogy a számlát, garanciajegyet, egyéb feltételeket és szükséges
dokumentumokat az ügyfél rendelkezésére lehessen bocsátani.
4.4. Szolgáltató a felmerülő jogviták megoldásának elősegítése és az ilyen jogvitákban saját
megfelelő eljárásának igazolása, vagy a Felhasználóval szembeni saját kártérítési igényének
alátámasztása végett is jogosult a szükséges mértékben felhasználni a Felhasználó fentiek
szerinti adatait.
4.5. Szolgáltató a szerződés megszűnése miatt törlendő adatokat, valamint a nyilvánosság
számára törölt adatokat e célból a törlés időpontját megelőzően felmerült jogvita vagy
kártérítési igény hiányában is jogosult a törléstől számított további 12 hónapig biztonsági
mentésben megőrizni, és ha ezen időtartam alatt jogvita vagy kártérítési igény merül fel,
azokat az előző mondatban meghatározottak szerint felhasználni.
4.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre a
Szerződés hatálya alatt Szolgáltató jogosult hírlevelet küldeni, amelyben az üzemeltetési célú
értesítéseken kívül jogosult reklám üzeneteket is elhelyezni. A Felhasználó az ilyen reklám
üzenetek (elektronikus hirdetések) küldéséhez a Szolgáltatás nyújtása fejében hozzájárulását
adja, valamint tudomásul veszi, hogy e hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása a Szerződés
felmondásának minősül.
4.7 Kapcsolatfelvétel ügyfél által
A honlapunkon lehetőség van üzenet küldésére a név- és e-mailcím megadásával
(www.radvanyiszerviz.hu), illetve telefonon és közvetlen e-mailküldéssel is elérhetőek
vagyunk.
A kapcsolatfelvétel során Ön önként adja meg a személyes adatait, amelyeket a
kapcsolatfelvételen túl egyébre célra nem is használunk fel.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás ügyféllel.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja],
valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].
A kezelt személyes adatok köre: név (vezeték- és utónév)/cégnév, e-mail cím, telefonszám, a
kapcsolatfelvétel során az érintett által feltárt egyéb személyes adat.
Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, de legfeljebb a
kapcsolatot felvevővel történő, a kapcsolatfelvétel alapját képező szerződés megkötéséig.

4. oldal

RADVÁNYI AUTÓSZERVIZ KFT
 Th.: H-3563 Hernádkak, Nyárfa u. 41.
Web: www.radvanyiszerviz.hu
E-Mail: radadiesel@freemail.hu

5. ADATTOVÁBBÍTÁS,
TOVÁBBÍTÁSA

ADATFELDOLGOZÁS,

 Tel/Fax: (46) 482-240
Mobil: (30) 3351-499

ADATOK

KÜLFÖLDRE

5.1. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak olyan mértékben továbbítja másnak,
amilyen mértékben a szolgáltatás igénybevétele indokolttá teszi (például: futárszolgálat
részére a kézbesítési név, cím és telefonszám)
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás esetleges átruházása esetén a Szerződés
átruházásával együtt az átvevő harmadik fél egy az egyben megkapja az összes felhasználói
személyes adatokat is. Az átvevő harmadik fél azonban a személyes adatok kezelésének
feltételét továbbra is a Szerződés és a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint köteles biztosítani.
5.2. A Szolgáltató külön adatfeldolgozót könyvelési célból vesz igénybe.
5.3. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak akkor és olyan terjedelemben továbbítja
külföldre, amennyiben a Szolgáltatást a Felhasználó külföldről veszi igénybe.
5.4. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul adatainak Magyarországra
történő transzferálásához és feldolgozásához.
6. A
FELHASZNÁLÓ
ADATKEZELÉSSEL
KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÁSA, AZ ADATOK TÖRLÉSE ÉS HELYESBÍTÉSE
6.1. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait kezeli, a Felhasználó
tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint saját maga elvégezheti személyes adatainak
helyesbítését vagy törlését. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló kérelmét a Szolgáltató
adatvédelmi felelősének juttathatja el. Ha a Felhasználó valamely személyes adatának
helyesbítésére vagy törlésére a Szolgáltatás útján nincsen mód, azt Szolgáltató adatvédelmi
felelősétől kérheti a radadiesel@freemail.hu email címen.
6.2. A Szolgáltató a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül
elektronikus levélben adja meg. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a Felhasználó az adott évben
ilyen tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a
Szolgáltató a tájékoztatási kérelem teljesítését előzetes költségtérítéshez kötheti.
6.3. Amennyiben a tájékoztatás megadás törvény korlátozza, a Szolgáltató a kért
felvilágosítást megtagadhatja, melynek során a Felhasználóval köteles közölni a felvilágosítás
megtagadásának indokát.
6.4. Szolgáltató a jelen szabályzatban rögzítettek kivétellel a Szerződés megszűnésével együtt
véglegesen törli a Felhasználó személyes adatait, de az üzembiztonsági célból szükséges
biztonsági mentésekből a személyes adatok csak a mentési rend szerint kerülnek törlésre,
illetve a már törölt személyes adatok helyreállítására is csak üzembiztonsági célból kerülhet
sor vagy 30 napon belül a Felhasználó írásbeli kérésére.
6.5. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait törli, ha
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– kezelése jogellenes;
– az érintett kéri;
– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
– Felhasználói feltételek alapján,
– azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
6.6. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A törlést a Szolgáltató
költségmentesen végzi.
6.7. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló
felügyeleti előírásra tekintettel, szerződéses kötelezettségek teljesítése végett a személyes
adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is
elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza, a kért törlés teljesítése nem feltétlenül
jelenti az adat teljes körű megsemmisítését, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést
kizáró jogcím szerint használható fel.
KAMERÁS ELEKTRONIKUS MEGFIGYELÉSI RENDSZER
Székhelyünk és telephelyünk területén az emberi élet, testi épség védelme, továbbá
vagyonvédelem céljából, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések
észlelése, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása érdekében elektronikus
megfigyelőrendszert alkalmazunk. Az általunk használt kamerarendszer élőképet közvetít és
rögzít.
Az adatkezelés célja: területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a
személy- és vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer)
igénybevételével történő fenntartása, esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, a
jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása.
Az adatkezelés jogalapja: érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja] és az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4) bekezdéseiben
foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja].
A kezelt személyes adatok köre: az érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása,
magatartása.
Az adatkezelés időtartama: a mindenkori aktuális törvényi szabályozásnak megfelelően.
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Adatfeldolgozó igénybevétele: nincs
Más adattovábbítás: szabálysértési eljárás vagy büntetőeljárás esetén az eljáró hatóság vagy
bíróság felé.
Az adatkezelés jogalapja: érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja] és az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4) bekezdéseiben
foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja].
A kezelt személyes adatok köre: az érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása,
magatartása.
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Szvtv. 31. § (6) bek., Be. 71. §
(1) bek., 141. § (2) bek. a) pontja, Új Be. 261. § (1)-(3) bek., 264. § (1) bek., Szbtv. 75. § (1)
a) pontja]
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett a kamerával
megfigyelt területre nem tud belépni.
A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való
tájékoztatást,
valamint
az
ezen
személyes
adatokhoz
való
hozzáférést,
b)
kérelmezheti
azok
helyesbítését,
c)
kérelmezheti
azok
törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok
kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne
semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen
túlmenően
más
céllal
az
adatot
ne
kezelje),
e)
tiltakozhat
a
személyes
adatok
kezelése
ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik
adatkezelőnek továbbítsa.
Részletes adatkezelési tájékoztatónk a kamerás megfigyelésről kihelyezésre került
székhelyünkön és telephelyünkön.

7. A SZOLGÁLTATÁSRÓL MÁS (HARMADIK FÉL) SZOLGÁLTATÁSÁRA
MUTATÓ LINKEK
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A Szolgáltatás tartalmazhat más weboldalakra vagy harmadik fél szolgáltatásra mutató
linkeket. A Szolgáltató nem felelős ezen oldalak adatkezelési politikájáért vagy adatkezelési
gyakorlatáért. A Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata kizárólag a Szolgáltatással összefüggő
adatok és információk gyűjtésére terjed ki.
8. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLY
TILTAKOZÁSI JOGA

ADATKEZELÉSSEL

KAPCSOLATOS

8.1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Szolgáltató vagy az
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
2. b) a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik.
8.2. A Felhasználó tiltakozását a Szolgáltató adatvédelmi felelősének juttathatja el.
8.3. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt elektronikus levélben tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Szolgáltató az adatkezelést megszünteti. A Szolgáltató a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
8.4. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatónak a tiltakozás alapján meghozott döntésével
nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
9. A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS
JOGAINAK BÍRÓSÁGI ÉRVÉNYESÍTÉSE
9.1. A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén a Szolgáltató
ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az adatkezelő
székhelye szerinti bíróság az illetékes.
9.2. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő
(Szolgáltató) köteles bizonyítani.
9.3. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, törlésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az 1992.
évi LXIII. törvény 16/A. § (4) bekezdésében meghatározott személy által kért adat kiadására
kötelezi.
10. A FELHASZNÁLÓ KÜLÖN NYILATKOZATA
A Felhasználó kijelenti, hogy az adatszolgáltatása önkéntesen történt, őt a jelen szabályzat
keretei között a Szolgáltató egyértelműen és részletesen tájékoztatta az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
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adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,
illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, mely tájékoztatás kiterjedt az
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Hernádkak 2018-05-15

Radványi Tibor
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